
 
 
  IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

OBECNÁ ČÁST 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je předkládán v souladu s Plánem 

legislativních prací vlády na rok 2016 (usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 

2015 č. 1031). 

Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

V současnosti nemají řemeslníci prostor pro svou další profesní seberealizaci, což může být 

jedním z důvodů nezájmu o tyto obory ze strany mladé generace. Proces tvorby standardů 

profesních kvalifikací je řešen nekoncepčně, není zajištěna propracovaná a funkční odborná síť 

expertů z trhu práce a není nastaven dlouhodobý způsob financování. Z pohledu praxe zákon 

vykazuje dílčí nedostatky. Pro bližší informace se odkazuje na Hodnocení dopadů regulace. 

 

Platný právní stav není v rozporu se zákazem diskriminace ani nemá vliv na rovnost mužů 

a žen. 

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhuje se zavedení mistrovské kvalifikace jako nového typu kvalifikace v rámci zákona 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Úprava bude podobná jako u profesních kvalifikací 

s určitými odlišnostmi. Pro mistrovskou kvalifikaci budou vytvořeny kvalifikační a hodnotící 

standardy zveřejňované v Národní soustavě kvalifikací a autorizující orgány budou udělovat 

autorizaci pro mistrovskou zkoušku. Autorizované osoby pak budou pořádat mistrovské 

zkoušky, v rámci nichž bude uchazeč povinen mj. vytvořit mistrovské dílo jako prokázání 

nejvyšší úrovně dovedností v daném povolání. Získání mistrovské kvalifikace bude jednou 

z možností uznání profilové části maturitní zkoušky podle školského zákona a splnění 

kvalifikačních požadavků podle živnostenského zákona. 

Dále se zavádí pověřená osoba, která bude tvořit návrhy a revize standardů profesních 

kvalifikací na základě plánu, jehož návrh předloží organizaci ministerstva a který schválí 

ministerstvo. Pověřená osoba musí zastupovat blíže určený počet podnikajících osob a zajistit 

tvorbu standardů prostřednictvím zástupců všech hospodářských odvětví. Pověřenou osobu 

pověří ministerstvo na dobu 5 let a bude jí poskytovat finanční prostředky ve výši normativu. 

K podrobnostem se odkazuje na zhodnocení dopadu regulace, k dílčím změnám se odkazuje na 

zvláštní část důvodové zprávy. 

 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace ani nemá vliv na rovnost 

mužů a žen. 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

V souvislosti s nedostatkem pracovníků v řemeslných profesích, jejich nízkou atraktivitou, 

chybějící možností profesní seberealizace a kariérního postupu se ukazuje jako nezbytné 
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zavedení mistrovské zkoušky. Bez jejího zavedení bude nadále zachován současný nežádoucí 

stav, kdy bude o tyto obory nízký zájem ze strany mladé generace a nedostatek pracovníků 

v řemeslných profesích bude výrazně ztěžovat jejich dostupnost. 

V případě, že nedojde k zavedení pověřené osoby, nedojde ke snížení administrativní zátěže na 

straně organizace ministerstva, k vyjasnění vztahů mezi jednotlivými organizacemi ani ke 

zrychlení a zefektivnění systému.  

K podrobnostem se odkazuje na zhodnocení dopadu regulace. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Návrh zákona se dotýká následujících ustanovení Ústavy a Listiny základních práv a svobod 

(dále jen „Listina“): 

Čl. 26 odst. 1 Listiny 

Zavedení mistrovské kvalifikace nelze považovat za zásah do práva na svobodnou volbu 

povolání, neboť mistrovská kvalifikace není podmínkou ani kvalifikačním předpokladem pro 

výkon povolání. Její vykonání je zcela dobrovolné a lze ji považovat toliko za výhodu. 

Čl. 33 odst. 1 Listiny 

Mistrovská kvalifikace doplňuje možnosti v oblasti dalšího vzdělávání a naplňuje právo na 

vzdělání.  

Návrh zákona dílčím způsobem upravuje působnost správních úřadů: v příloze upravuje 

působnost Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra a zavádí působnost Českého 

báňského úřadu a Národního bezpečnostního úřadu. Návrh nezasahuje do činnosti územních 

samosprávných celků.  

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecními právními zásadami práva 

Evropské unie 

Návrh zákona je s právem EU plně slučitelný. Právní předpisy Evropské unie se problematikou 

návrhu zákona nezabývají a nijak je neregulují. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. 

Právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu na mezinárodní úrovni upravuje 

 čl. 6 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

 čl. 1 a 18 Evropské sociální charty, 

 čl. 15 Listiny základních práv Evropské unie. 

Návrh zprostředkovaně chrání i právo každého na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu 

vzdělávání, které je zakotveno v 

 čl. 26 Všeobecné deklarace lidských práv, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACFQRH7C)



3 

 čl. 2 dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 

 čl. 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

 čl. 28 Úmluvy o právech dítěte, 

 čl. 14 Listiny základních práv Evropské unie. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Zavedení mistrovské kvalifikace bude v prvních letech (do roku 2020/2021) podpořeno 

evropskými finančními prostředky Operačního programu Zaměstnanost v rámci realizace 

projektu k systémovému zavedení mistrovské zkoušky v ČR. Po skončení tohoto projektu je 

předpokládaná výše na zajištění dalšího fungování mistrovské kvalifikace, potažmo zkoušky 

odhadována na 1,5 mil. 

Zprostředkovaně lze očekávat pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, neboť bude posílena 

prestiž řemeslných profesí a bude zajištěna účast zaměstnavatelů na tvorbě standardů 

profesních kvalifikací a jejich využitelnost v praxi. Dále bude moci zákazník identifikovat 

kvalitního řemeslníka a dojde k lepšímu fungování tržního prostředí. 

Co se týká sociálních dopadů, zákon má zavedením mistrovské kvalifikace za cíl zvýšit 

atraktivitu řemeslných a obdobných profesí. Návrh má zavést prostor pro další profesní 

seberealizaci řemeslníků, přičemž tento kariérní postup má být spojen se zvýšením prestiže. 

Výhledově se uvažuje i o určitém zvýhodnění např. v oblasti veřejných zakázek. Návrh má 

pomoci přivést a udržet perspektivní a kvalitní řemeslníky ve společnosti, zejména s ohledem 

na znepokojivý trend nezájmu o řemeslné obory ze strany mladé generace. 

Dopad na národnostní menšiny a na životní prostředí se nepředpokládá. 

K podrobnostem se odkazuje na zhodnocení dopadu regulace. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

(DPIA) 

Návrh se dotýká oblasti ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji pouze okrajově.  

Informační systém pro kvalifikace a autorizace bude ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, využívat referenční 

údaje ze základních registrů. Takové zpracování je v souladu s ust. § 5 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Korupční rizika lze spatřovat ve výběru pověřené osoby (subjektu tvořícího návrhy a revize 

standardů profesních kvalifikací) a ve skutečnosti, že tato osoba bude mít na tuto činnost 

monopol, který by mohla zneužívat. Při výběru pověřené osoby riziko zmírňuje odborné složení 

výběrové komise a u činnosti pověřené osoby riziko zmírňuje několikastupňové schvalování 

a možnost revize standardu pod dohledem MŠMT a autorizujícího orgánu. 

K podrobnostem se odkazuje na zhodnocení dopadu regulace. 
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Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá jakýkoliv dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K bodům 1 a 2 (§ 1 odst. 1 písm. c) a d)): 

Rozšiřuje se předmět úpravy zákona o mistrovské kvalifikace. Tato kvalifikace je vyčleněna 

jako samostatný typ (viz RIA). 

K bodu 3 (§ 2 písm. c)): 

Úprava vychází ze zkušeností z implementace zákona, kdy došlo k značnému vývoji úplných 

profesních kvalifikací, a to i směrem k Národní soustavě povolání. Z toho důvodu je tato 

definice upravena tak, aby odpovídala skutečnému praktickému užívání. 

K bodu 4 (§ 2 písm. e)): 

Se zavedením nového typu kvalifikace (mistrovské) je třeba tuto kvalifikaci též definovat (viz 

RIA). Nad rámec profesní kvalifikace nezahrnuje mistrovská kvalifikace pouze výkon 

samotného povolání, nýbrž jeho nejvyšší úroveň a též další činnosti včetně vedení podnikání, 

řízení prací v rozsahu oboru (zakázka „na klíč“). Tomu odpovídá i nastavení kvalifikačních 

požadavků (vyučení minimálně v příbuzném oboru) a nejméně 5 let praxe v oboru pro 

připuštění osoby k vykonání mistrovské zkoušky a především značně zvýšená náročnost 

zkušebního procesu a celého jeho zajištění.  

K bodům 5, 6, 7, 8, 9 (§ 2 písm. f) až i) a l)): 

V souvislosti se zavedením mistrovské kvalifikace jako samostatného typu kvalifikace se 

provádí legislativně technická úprava, kdy je nutno v příslušných ustanoveních tuto existenci 

reflektovat. 

K bodu 10 (§ 3): 

Jedná se o technickou úpravu slovosledu vzniklého předchozím novelizačním procesem. 

Zároveň je zde včleněn pojem mistrovské kvalifikace jako součást systému členění kvalifikací. 

K bodu 11 (§ 5a): 

Obdobně jako u profesních a úplných profesních kvalifikací se u mistrovské kvalifikace 

popisují procesy s ní související. Tento popis je analogický k popisu profesní kvalifikace 

s výjimkou návaznosti na úplné profesní kvalifikace. U mistrovské zkoušky se výslovně 

stanoví, že její součástí je vytvoření mistrovského díla. S ohledem na skutečnost, že nelze 

dopředu určit budoucí profese, pro které vzniknou mistrovské kvalifikace, definuje se 

mistrovské dílo obecným způsobem, že jím bude věc ve smyslu občanského zákoníku (hmotná 

i nehmotná), ale i práce (například vytvoření účesu). 

K bodu 12 (§ 6 odst. 3 písm. h)): 

Ustanovení je vypuštěno jako nadbytečné, neboť údaje o zkušební komisi a autorizované osobě 

jsou obsaženy v hodnotícím standardu každé profesní kvalifikace. Hodnotící standard je již 

uveden v § 6 odst. 3 písm. d). 

K bodu 13 (§ 6 odst. 4): 

Jedná se o výčet údajů o mistrovské kvalifikaci, které jsou uvedeny v Národní soustavě 

kvalifikací. 
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K bodům 14 a 17 (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3): 

V návaznosti na úpravu pověřené osoby se upravuje činnost vykonávaná organizací 

ministerstva, kdy tato již nebude návrhy kvalifikačních a hodnotících standardů přímo 

připravovat, nýbrž zajišťovat je ve spolupráci s pověřenou osobou. Dále se v souvislosti se 

zrušením Národní rady pro kvalifikace zrušují příslušné části ustanovení. 

K bodům 15 a 18 (§ 7 odst. 3, § 8 odst. 4): 

Ruší se ustanovení o oznamování schválení, změn a zrušení kvalifikačních a hodnotících 

standardů ve věstníku MŠMT, neboť se jedná o zatěžující a nadbytečnou povinnost, když plné 

znění standardů je uveřejňováno v Národní soustavě kvalifikací. 

K bodu 16 (§ 8 odst. 2): 

Napravuje se neodůvodněná nerovnost, kdy hodnotící standardy na rozdíl od kvalifikačních 

standardů nebyly MŠMT schvalovány v dohodě s příslušným autorizujícím orgánem, neboť 

naopak postup v dohodě je žádoucí. 

K bodu 19 (§ 8a až 8d): 

K § 8a 

Vzhledem k tomu, že je třeba upravit, zpřesnit a zjednodušit formu spolupráce se zástupci 

zaměstnavatelů v souvislosti s tvorbou standardů profesních kvalifikací, nově se upravuje 

pověřená osoba, která bude zpracovávat a předkládat návrhy standardů profesních kvalifikací. 

Cílem těchto úprav je přispět k lepšímu fungování procesů v oblasti tvorby standardů profesních 

kvalifikací. 

V odstavci prvním se upravuje výběr pověřené osoby. Pověřená osoba se vybere ve výběrovém 

řízení. Nejedná se o postup podle zákona o veřejných zakázkách. Výsledkem výběrového řízení 

bude pověření, které podepíše ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Současně není 

vyloučena možnost, aby bylo pověřeno více právnických osob pro jednotlivé úseky či odvětví, 

v takovém případě bude v pověření vymezen rozsah pověření pro každou pověřenou osobu.  

V odstavci druhém se stanoví požadavky na pověřenou osobu. V případě pověřené osoby bude 

možné, aby se jednalo i o jedinou právnickou osobu, která má smluvně zajištěnu spolupráci 

s jinými právnickými osobami. V takovém případě se bude splnění požadavků posuzovat za 

všechny tyto právnické osoby jako celek. Splnění požadavků zastupování daného počtu osob 

pověřená osoba prokáže například seznamem členů. Cílem požadavků je zajistit, aby se na 

tvorbě standardů účastnili zaměstnavatelé, a profesní kvalifikace tak byly reálně využitelné pro 

praxi. 

V odstavci třetím se vymezují činnosti vykonávané pověřenou osobou. Tvorba profesních 

kvalifikací a revize standardů bude probíhat na základě plánu a rovněž na základě připomínek 

organizace ministerstva. Zachovává se také spolupráce s dalšími organizacemi (§ 7 odst. 2 a § 

8 odst. 3). Bude tak zajištěna dostatečná kvalita předkládaných návrhů. 

V odstavci čtvrtém se stanoví, že tvorba standardů a změn a související činnosti pověřená osoba 

bude zajišťovat zástupci zaměstnavatelů, čímž bude zajištěna především využitelnost návrhů 

pro praxi. Za účelem zajištění kvality návrhů se dále stanoví povinnost postupovat v souladu se 

standardem tvorby kvalifikačních a hodnotících standardů, který vydá MŠMT. 

 

K § 8b 

Stanoví se, že ministerstvu plán tvorby profesních kvalifikací a revizí standardů předkládá 

organizace ministerstva. Tím se zajišťuje možnost organizace ministerstva upravit předložený 
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návrh plánu od pověřené osoby, s ohledem na stanovený termín předložení má zároveň možnost 

uplatnit připomínky i autorizující orgány a MŠMT. Na plán je dále navázáno financování. 

Nemůže tedy dojít k situaci, že by se vytvářely a financovaly zbytečné profesní kvalifikace. 

K § 8c 

Navrhované ustanovení reaguje na kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní 

akce 14/24, kde se poukazuje, že u většiny profesních kvalifikací nebylo vydáno osvědčení 

žádné osobě a téměř polovina profesních kvalifikací není fakticky využitelná, neboť neexistují 

žádné autorizované osoby. Vzhledem k tomu, že je neúčelné, aby byly v Národní soustavě 

kvalifikací zařazeny nevyužívané profesní kvalifikace, upravují se podmínky, za kterých dojde 

k revizi standardů. Jednou z těchto situací bude i blíže specifikované nevyužívání profesní 

kvalifikace. Samotné přistoupení k revizi ještě nemusí znamenat, že dojde ke změně či zrušení 

profesní kvalifikace, neboť se jako jeden z možných výstupů revize stanoví i možnost 

ponechání kvalifikace beze změny. V případě nevyužívání profesní kvalifikace bude pravidelně 

přistoupeno nejprve ke změně standardů (snížení požadavků na uchazeče a/nebo na 

autorizovanou osobu) a až následně ke zrušení profesní kvalifikace. 

 

K § 8d 

V souvislosti se zavedením mistrovské kvalifikace se upravuje také její kvalifikační a hodnotící 

standard. Vzhledem ke skutečnosti, že mistrovská kvalifikace je náročnější, jsou na přípravu 

standardů stanoveny přísnější požadavky, než je tomu u profesních kvalifikací. Z uvedených 

důvodů se navrhuje, aby přípravu standardů mistrovské kvalifikace zajišťovala organizace 

ministerstva. 

K bodům 20 a 22 (§ 9 odst. 1 a 3): 

Původní tři odstavce se slučují do jediného a působnost ustanovení se rozšiřuje i na mistrovskou 

kvalifikaci. V návaznosti na znění zákona o správních poplatcích, podle něhož správnímu 

poplatku podléhá podání žádosti o udělení autorizace, se vypouští nepřesné ustanovení, že 

správnímu poplatku podléhá až udělení autorizace. 

K bodu 21 (§ 9 odst. 2): 

S ohledem na náročnost zajištění a provedení mistrovské zkoušky (složení zkušební komise, 

materiálně technické zázemí, celorepubliková působnost) se nejeví jako žádoucí, aby mohla 

autorizovanou osobou být i fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Z toho důvodu se 

stanoví, že autorizovanou osobou pro mistrovskou kvalifikaci může být pouze právnická osoba. 

K bodu 23 (nadpis § 10): 

Jedná se o nutnou úpravu v souladu se zavedením mistrovské kvalifikace. Ustanovení je 

specifikováno pro profesní kvalifikace, vzhledem k tomu, že fyzické osoby nemohou být 

autorizovanými pro mistrovské kvalifikace. 

K bodu 24 (§ 10 odst. 1 písm. a)): 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souladu s dikcí nového občanského zákoníku. 

K bodu 25 (§ 10 odst. 1 písm. c)): 

Ustanovení je upravováno na základě zkušeností z implementace zákona. Ustanovení je 

definováno konkrétnějším, jednoznačnějším způsobem. Při udělování autorizace se u některých 
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specifických kvalifikací obtížně stanovuje způsob, případně forma, jak má být odborná 

způsobilost prokázána. Odborná způsobilost je stanovena pouze v hodnotícím standardu. 

K bodu 26 (§ 10 odst. 1 písm. d)): 

V úpravě je vypuštěna podmínka udělení autorizace 5 let praxe v povolání a nahrazena 

odkazem na hodnotící standard. Cílem této změny je posílit roli hodnotícího standardu z důvodu 

možnosti vyšší flexibility profesních kvalifikací bez zbytečných omezení. U některých nově 

vznikajících profesí podmínka 5 let může být zbytečně zatěžující, u některých povolání 

dotýkajících se svým obsahem například oblasti zdravotnictví (masér, plavčík, apod.) může být 

tato podmínka naopak nedostačující. Protože však není žádoucí, aby existovala profesní 

kvalifikace se zcela minimálním či žádným požadavkem praxe, stanovuje se její nejnižší délka 

na 1 rok. Jedná se toliko o dolní hranici, u většiny profesních kvalifikací bude požadována delší 

praxe. 

K bodu 27 (§ 10 odst. 1 písm. e)): 

Jde o opravu legislativně-technického nedostatku. 

K bodu 28 (§ 10 odst. 1 písm. f)): 

Je zavedena nová podmínka pro udělení autorizace fyzickým osobám, a to na základě 

zkušeností z implementace zákona. Autorizující orgány jsou oprávněny na základě kontrolní 

činnosti a v případě závažného pochybení autorizovaných osoba zahájit řízení o odnětí 

autorizace. Subjektu, jemuž je autorizace odebrána, současná legislativní úprava nebrání zřídit 

si novou právnickou osobu nebo vystupovat jako fyzická osoba a znovu požádat o udělení 

autorizace pod „jinou hlavičkou“. Vyhne se tak užití § 16 odst. 4 a podle § 9 odst. 2 mu po 

splnění podmínek pro udělení autorizace musí být nová autorizace udělena. Autorizující orgán 

tak nemá žádné právní prostředky, jak v tomto případě zabránit znehodnocení činnosti 

autorizované osoby a narušování kvality zkoušek z profesní kvalifikace, které jsou stěžejním 

pilířem systému NSK. Stávající situace tak narušuje důvěryhodnost celého systému NSK. 

Z uvedených důvodu je zavedena nová podmínka pro udělení autorizace, která dává možnost 

autorizujícím orgánům zohlednit výsledky jejich kontrolní činnosti a zabránit tak neustálému 

opakování výše popsané situace. Užití tohoto ustanovení je na zvážení autorizujícího orgánu 

podle závažnosti předchozího pochybení žadatele. 

K bodu 29 (§ 10 odst. 1 písm. i)): 

Ustanovení se zpřesňuje, že žadatel musí prokázat, že nemá nedoplatek, nikoliv jen doložit. 

K bodu 30 (§ 10 odst. 3): 

Úprava je prováděna v souladu s praktickým fungováním systému, kdy hodnotící standard 

reálně neuvádí způsob prokázání podmínek, jejichž splnění je nezbytné pro udělení autorizace, 

nýbrž jen samotné podmínky. Způsob prokázání splnění se vzhledem k různorodé povaze každé 

kvalifikace ponechává na úvaze autorizujících orgánů, jeví se jako nadbytečné, aby jej musel 

stanovovat hodnotící standard. 

K bodům 31, 32 a 34 (§ 10 odst. 5 a 6 a § 11 odst. 1 písm. b)): 

Provádí se legislativně-technické úpravy odkazů. 

K bodu 33 (§ 11 odst. 1): 
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Jde o specifikaci podmínek pro udělení autorizace právnickým osobám pro profesní kvalifikaci. 

Podmínky pro udělení autorizace pro mistrovskou kvalifikaci jsou uvedeny v odst. 2. 

K bodu 35 (§ 11 odst. 1 písm. d)): 

Ustanovení se upravuje v souladu s dikcí v § 10. Odlišné znění bylo způsobeno nedopatřením 

při novelizacích tohoto ustanovení zákony č. 458/2011 Sb. a č. 53/2012 Sb.  

K bodu 36 (§ 11 odst. 2): 

V návaznosti na ukotvení mistrovské kvalifikace jsou ustaveny též podmínky udělení 

autorizace pro provádění mistrovských zkoušek. Jedinou avšak zásadní odlišností od profesní 

kvalifikace je důraz na složení zkušební komise, tzv. heterogenní (na každého člena jsou 

kladeny jiné požadavky na odbornou způsobilost), která je minimálně 3 členná. Zkušební 

komise by se měla skládat ze zástupce cechu či svazu příslušného oboru, zástupce školy 

vyučující příslušný obor a odborník z oblasti ekonomiky a personalistiky. Konkrétní požadavky 

na odbornou způsobilost jednotlivých členů komise jsou uvedeny v příslušném hodnotícím 

standardu mistrovské kvalifikace. 

K bodu 37 (§ 12 odst. 1): 

Dochází k různému výkladu tohoto ustanovení, proto je text zpřesňován. Tatáž fyzická osoba 

nesmí figurovat v autorizaci pro tutéž profesní kvalifikaci u různých subjektů jako autorizovaný 

zástupce nebo jako samostatná fyzická osoba. Může však figurovat v autorizaci pro jinou 

profesní kvalifikaci, a to i u jiného subjektu nebo jako samotná fyzická osoba. 

K bodu 38 (§ 12 odst. 4): 

Jde o specifikaci podmínek autorizovaných zástupců pro profesní a mistrovskou kvalifikaci. 

Dále se provádí legislativně-technická úprava odkazu. 

K bodu 39 (§ 12 odst. 5 a 6): 

Jedná se o zpřesnění schvalovacího procesu týkajícího se ustanovení fyzických osob do funkce 

autorizovaných zástupců a následně podmínky odvolání této funkce. Nadále se autorizované 

osobě ponechává možnost určení autorizovaného zástupce, který však musí být potvrzen 

autorizujícím orgánem. Autorizující orgán má tedy možnost autorizovaného zástupce do funkce 

nepotvrdit, pokud tento nesplňuje požadavky dané odstavcem 4. V dosavadní znění, kdy 

autorizovaná osoba určuje svého autorizovaného zástupce, není respektována možnost změny 

nebo zániku právního vztahu autorizovaného zástupce a autorizované osoby v průběhu trvání 

autorizace, a to ze strany autorizovaného zástupce. V souladu se zněním § 14 je autorizovaná 

osoba povinna hlásit všechny změny včetně změn týkajících autorizovaného zástupce, avšak 

tato možnost není dána autorizovanému zástupci. Často tak nastává situace, kdy autorizovaná 

osoba v rozporu s § 14 neinformuje autorizující orgán o zániku jejího právního vztahu 

s autorizovaným zástupcem z důvodu možnosti užití § 16 odst. 2 písm. e) a dotyčný 

autorizovaný zástupce požádá o udělení autorizace jakožto fyzická osoba. Dochází tak ke 

zbytečné administrativní zátěži a především zdržení vyřízení žádosti o udělení autorizace, 

jelikož autorizující orgán musí nejprve po dohodě s příslušnou autorizovanou osobu zařídit 

odebrání autorizovaného zástupce. V souladu s § 12 odst. 1 je teprve následně vyřízena žádost 

o udělení autorizace původnímu autorizovanému zástupci. 

K bodu 40 (§ 13 odst. 1): 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACFQRH7C)



10 

Jedná se o rozšíření působnosti ustanovení též na mistrovskou kvalifikaci. 

K bodu 41 (§ 13 odst. 3): 

Jedná se o legislativně technické zpřesnění podmínek prodloužení autorizace a reflektování 

upraveného znění v § 12. Upřesňuje se běh lhůty, kdy je zřejmé, že lhůta bezprostředně 

navazuje na předchozí a končí vždy ve stejný kalendářní den v roce. 

K bodu 42 (§ 14 odst. 1): 

Provádí se legislativně-technické úpravy odkazů. 

K bodu 43 (§ 14 odst. 3): 

Povinnost zveřejnit termín konání zkoušky se ukazuje jako nedostatečná, když je třeba zveřejnit 

rovněž místo konání zkoušky. Nově se stanovuje povinnost zaslat termín a místo konání 

zkoušky rovněž autorizujícímu orgánu. Autorizovaná osoba sice podle § 17 odst. 5 již zasílá 

kopii pozvánky, objevily se však případy, kdy v pozvánce chyběly potřebné informace, čímž 

byl znemožněn efektivní výkon kontrolní činnosti autorizujícího orgánu. 

 

K bodu 44 (§ 15 písm. e)): 

Jedná se o rozšíření působnosti ustanovení též na mistrovskou kvalifikaci. 

K bodům 45 a 46 (§ 16 odst. 1 písm. a) a b)): 

Ustanovení je rozšířeno o možnost zániku autorizace z důvodu zrušení příslušné profesní 

kvalifikace. V případě situace, kdy je profesní kvalifikaci ze závažných důvodů zrušena, je 

třeba též zamezit vydávání osvědčení, která reflektují již neplatný standard. Toho lze docílit 

zánikem autorizací, které byly uděleny pro aktuálně neplatnou profesní kvalifikaci. MŠMT 

po dohodě s  autorizujícími orgány stanoví přechodnou dobu platnosti autorizace pro již 

neexistující profesní kvalifikace. Vzhledem k tomu, že autorizovanou osobou pro mistrovskou 

kvalifikaci může být pouze právnická osoba, týká se ustanovení pod písm. a) pouze profesních 

kvalifikací, zatímco ustanovení pod písm. b) jak profesních, tak i mistrovských kvalifikací. 

K bodu 47 (§ 16 odst. 2 písm. c)): 

Provádí se legislativně-technické úpravy odkazu. 

K bodu 48 (§ 16 odst. 2 písm. f)): 

Jedná se o zpřesnění podmínek, za jakých může být autorizace odňata. Účelem této změny je 

během probíhající kontrolní činnosti autorizovaných osob ze strany autorizujících orgánů 

zamezit kontrolovaným autorizovaným osobám podat žádost o odnětí autorizace z vlastí 

iniciativy a to tak, aby se vyhnuly případným sankcím vyplývajících z výsledků kontrolní 

činnosti. 

K bodu 49 (§ 16 odst. 3 písm. a)): 

Dochází k legislativnímu zpřesnění tohoto ustanovení a rozšíření o odkaz na § 14 v plném 

rozsahu. 

K bodu 50 (§ 16 odst. 3 písm. b)): 
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Dosavadní stav, kdy pro pouhé jediné neinformování o místě a termínu konání zkoušky 

umožňovalo zahájit řízení o odnětí autorizace, se jeví jako nepřiměřený, proto se stanoví, že 

závažným porušením právních předpisů je teprve opakované porušení zmiňované povinnosti. 

Dále se vypouští odkaz z důvodu jeho vyčlenění v samostatném ustanovení. 

K bodu 51 (§ 16 odst. 3 písm. e)): 

Na základě zkušeností z implementace zákona je nově opakované porušení povinnosti zaslat 

pozvánku ke složení zkoušky nebo kopii pozvánky uvedeno jako důvod pro odnětí autorizace. 

Jedná se zejména o nedodržování druhé části ustanovení § 17 odst. 5 – tedy porušení povinnosti 

zaslat kopii pozvánky autorizujícímu orgánu. Porušení této povinnosti se jeví jako závažné 

především proto, že ve svém důsledku znemožňuje včasné administrativní zajištění kontrolní 

činnosti průběhu zkoušek ze strany autorizujícího orgánu. 

K bodu 52 (§ 16 odst. 4): 

Působnost ustanovení je rozšířena též na odst. 2 písm. a) na základě zkušeností z implementace 

zákona, dle kterých autorizující orgány shledávají nepravdivost údajů, na jejichž základě byla 

udělena autorizace, jako natolik zásadní pochybení, že se jeví jako nezbytné, aby byl rozšířen 

postih za toto porušení. 

K bodu 53, 55 a 56 (§ 17 odst. 1, 3, 4): 

Jedná se o rozšíření působnosti ustanovení též na mistrovskou kvalifikaci. 

K bodu 54 (§ 17 odst. 2): 

Ustanovení je upravováno na základě zkušeností z implementace zákona. U některých 

profesních kvalifikací se jeví jako nezbytné, blíže specifikovat vstupní požadavky pro složení 

zkoušky. Vstupní požadavky by však měly být definovány v ojedinělých, řádně zdůvodněných 

případech. Zdůvodnění v rámci procesů schvalování bude posuzovat autorizující orgán 

a MŠMT. 

V souvislosti se zavedením mistrovské kvalifikace se ustanovují vstupní podmínky pro žadatele 

o konání zkoušky z mistrovské kvalifikace. Tyto podmínky reflektují vysokou úroveň 

mistrovské zkoušky prostřednictvím nastavení vstupních požadavků. 

K bodu 57 (§ 17 odst. 5): 

Jde o zpřesnění lhůt týkajících se zasílání přihlášek ke zkoušce uchazečům ze strany 

autorizovaných osob. 

K bodu 58 (§ 17 odst. 6): 

Ustanovení bylo zneužíváno k tomu, že autorizovaná osoba se s uchazeči domluvila na jiném 

termínu zkoušky, než jaký oznámila autorizujícímu orgánu, aniž by tento jiný termín oznámila 

autorizujícímu orgánu. Autorizující orgán tak nemohl vykonávat kontrolní činnost. K zamezení 

této nežádoucí praxe se staví najisto, že i tento jiný termín musí být oznámen autorizujícímu 

orgánu. 

K bodu 59 (§ 17 odst. 7): 

Ustanovení je upravováno v souladu s možností návaznosti zkoušek z profesní kvalifikace na 

rekvalifikační kurzy, kdy kromě případu samoplátců jsou zkoušky placeny úřadem práce, 

nikoliv uchazečem, a to jako součást rekvalifikačního procesu. Dále dochází k úpravě dělení 
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úhrady v případě zkoušky před komisí, neboť dosavadní způsob dělení se ukazuje jako 

nevyhovující, když nezohledňuje vynaložené náklady. 

K bodům 60, 61 a 62 (§ 18 odst. 1, 2 a 4): 

Jedná se o rozšíření působnosti ustanovení též na mistrovskou kvalifikaci a zároveň vyčlenění 

specifik průběhu zkoušky zvlášť pro profesní kvalifikaci a mistrovskou kvalifikaci. Mistrovská 

zkouška oproti profesní bude probíhat před minimálně 3člennou komisí (viz RIA), zkoušejícím 

bude moci být pouze autorizovaný zástupce právnické osoby, vzhledem k tomu, že 

autorizovanou osobou může být na rozdíl od profesní kvalifikace pouze osoba právnická. 

K bodu 63 (§ 18 odst. 5): 

Jedná se o upřesnění výkladu ustanovení týkajícího se průběhu zkoušky. Vzhledem k tomu, že 

při ověřování odborných způsobilostí během zkoušky je současně hodnocena i znalost odborné 

terminologie a pojmosloví, není myslitelné konat zkoušku v jiném, než českém jazyce, 

s výjimkou kvalifikací, jejichž součástí je ověření kompetencí v cizím jazyce. 

Všechny hodnotící standardy profesních kvalifikací, které definují zkušební proces, obsahují 

vždy ve větší či menší míře teoretickou část ověřování odborných způsobilostí. Neexistuje tedy 

žádná profesní kvalifikace, u níž by se konala pouze praktická zkouška. Vzhledem k tomu se 

slova „praktická zkouška“ jako nadbytečná vypouštějí. 

K bodu 64 (§ 18 odst. 6): 

Je rozšířena možnost uznávání odborných kompetencí nejen napříč profesními kvalifikacemi, 

ale též na jiné doklady o získání odborných způsobilostí. Toto ustanovení se týká například 

jazykových zkoušek, řidičských průkazů, svářečských průkazů apod. Tato forma uznávání 

může být aplikována pouze a jedině za podmínky, že tyto doklady budou specificky uvedeny 

v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace. 

Dále se rozšiřuje působnost ustanovení též na mistrovskou kvalifikaci. Mistrovská kvalifikace 

je zcela nový typ kvalifikace s odlišným zkušebním procesem, než je tomu u kvalifikace 

profesní. Z toho důvodu je v rámci mistrovské zkoušky znemožněno uznávání již dříve 

ověřených odborných způsobilostí uchazeče při získání profesní kvalifikace. 

K bodu 65 (§ 18 odst. 7): 

Ustanovení se mění v souvislosti se zavedením mistrovské zkoušky. 

K bodu 66 (§ 18 odst. 8): 

Dochází k vypuštění části ustanovení na základě zkušeností z implementace zákona. Zkušební 

komise musí být přítomna po celou dobu průběhu zkoušky bez výjimky, aby bylo zajištěno co 

nejvíce objektivní hodnocení této komise. Zároveň je zde brán zřetel na již existující profesní 

kvalifikace, při kterých není z organizačních nebo technických důvodů možné, aby komise byla 

přítomna po celou dobu. Jedná se však o tak ojedinělé případy, že je dostačující ošetřit pokyny 

v hodnotícím standardu. 

Dále dochází k legislativně technické úpravě odkazu. 

K bodu 67 (§ 18 odst. 9): 

Na základě zkušeností z implementace zákona jsou zaznamenány četné případy, kdy je zkouška 

narušována ze strany uchazeče, což může vést i k takovému průběhu zkoušky, který je 

v zásadním rozporu s hodnotícím standardem a dalšími ustaveními tohoto zákona. Proto je 
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zavedeno ustanovení, které umožňuje autorizované osobě nebo autorizujícímu orgánu vyloučit 

takového uchazeče ze zkoušky. V případě, kdy by došlo k vyloučení uchazeče neprávem, je 

možné užít § 20. 

K bodu 68 (§ 18 odst. 12): 

Ustanovení předchází možným nejasnostem a výslovně stanoví, že uchazeč, který ze zkoušky 

odstoupí nebo je z ní vyloučen, zkoušku vykonal neúspěšně, a nemůže se tedy domáhat vydání 

osvědčení. 

K bodům 69, 70 a 71 (§ 19 odst. 1, 2): 

Jedná se o rozšíření působnosti ustanovení též na mistrovskou kvalifikaci. Rovněž se provádí 

legislativně-technické zpřesnění v souladu s legislativní zkratkou zavedenou v § 18 odst. 1. 

Dále se mezi náležitosti osvědčení přidává i místo konání zkoušky vzhledem k případům, kdy 

se ve stejný den koná zkouška ze stejné profesní kvalifikace na více místech. Místo konání 

zkoušky se již nyní často uvádí na vydaných osvědčeních. 

K bodu 72 (§ 19 odst. 4): 

Ustanovení je vypuštěno na základě provázanosti s jinými právními předpisy. Osvědčení 

o získání profesní kvalifikace a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky podle své 

charakteristiky neplní podmínky pro označení těchto dokumentů jako archiválií. Definici 

archiválie obsahuje zákon o archivnictví. Zároveň zákon o archivnictví se vztahuje na všechny 

ústřední správní orgány automaticky bez nutnosti uvedení ve zvláštním právním předpise. 

K bodu 73 (§ 19 odst. 4): 

Působnost ustanovení se rozšiřuje i na mistrovskou zkoušku. 

K bodu 74 (§ 20 odst. 1): 

Ustanovení je upravováno na základě zkušeností z implementace zákona. Jde o rozšíření 

možností přezkumu autorizujícího orgánu. V současné době mohou autorizující orgány hlídat 

kvalitu zkoušek a činnost autorizovaných osob pouze v rámci kontrolní činnosti průběhu 

zkoušek podle kontrolního řádu. Toto rozšíření dává autorizujícím orgánům novou možnost 

přezkumu již proběhlé zkoušky na základě vlastního uvážení. Výsledkem tohoto přezkumného 

řízení může být anulování osvědčení a nařízení opakované zkoušky. 

K bodu 75 (§ 20 odst. 6): 

Jedná se o ochranu dobré víry účastníka zkoušky. V případě, že by přezkumné řízení vedlo 

k anulování osvědčení a nařízení konání opakované zkoušky a to v situaci, kdy držitel 

osvědčení o získání profesní kvalifikace na jeho základě učinil další zásadní kroky (např. 

založení živnosti) a tímto úkonem by vznikla nepoměrná újma, autorizující orgán má možnost 

přezkumné řízení zastavit. 

K bodu 76 (§ 22 písm. a)): 

Tato změna reflektuje předchozí úpravu v § 7 a 8. 

K bodu 77 (§ 22 písm. f)): 

Toto ustanovení bylo vypuštěno, jelikož pominuly právní důvody k jejímu uvedení. Zasílání 

uvedených dokumentů nemá pro orgány sociálního zabezpečení žádný význam. 

K bodu 78 (§ 22 písm. g)): 
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Jde o legislativně-technické zpřesnění. 

K bodu 79 (§ 23 písm. b)): 

Jedná se o rozšíření působnosti ustanovení též na mistrovskou kvalifikaci. 

K bodu 80 (§ 23 písm. c)): 

Tato změna reflektuje předchozí úpravu v § 8b. 

K bodu 81 (§ 23 písm. e)): 

Provádí se legislativně-technická úprava v souvislosti se zrušením Národní rady pro 

kvalifikace. 

K bodu 82 (§ 23a): 

Ministerstvo se jako nositel celého systému zavazuje fungování tohoto systému financovat ze 

státního rozpočtu. Zároveň se zakotvuje princip spolufinancování ze strany pověřené osoby, 

kdy tato bude hradit finanční prostředky nad rozsah finančních prostředků poskytovaných 

prostřednictvím částky stanovené MŠMT. Pro čtvrtý a pátý rok platnosti pověření se navrhuje 

možnost zvýšení nebo snížení částky až o 10 %. Změněná částka se v dostatečném předstihu 

před koncem kalendářního roku zveřejní ve Věstníku MŠMT. Finanční prostředky se budou 

poskytovat zpětně, nikoliv zálohově. 

K bodu 83 (§ 24): 

Zrušují se ustanovení týkající se Národní rady pro kvalifikace, neboť v souvislosti s novou 

úpravou pověřené osoby a její povinností spolupráce se všemi klíčovými aktéry v systému NSK 

je její další existence nadbytečná. 

K bodu 84 (§ 24a odst. 1): 

Dochází ke specifikaci ustanovení na profesní kvalifikace z důvodu vyčlenění samostatného 

ustanovení reflektujícího zavedení mistrovské kvalifikace. Zároveň se ustanovení vztahuje jak 

na fyzické osoby, tak na podnikající fyzické osoby a právnické osoby. 

K bodu 85 (§ 24a odst. 1 písm. b)): 

V návaznosti na změnu § 14 odst. 3 se provádí i úprava odpovídajícího přestupku. 

K bodu 86 (§ 24a odst. 1 písm. c)): 

Ustanovení se zpřesňuje v návaznosti na § 16 odst. 3 písm. e). 

K bodu 87 (§ 24a odst. 1 písm. d)): 

Provádí se legislativně-technické úprava. 

K bodu 88 (§ 24a odst. 1 písm. f) a g)): 

Tato změna vychází ze zkušeností autorizujících orgánů z implementace zákona. Osvědčení 

o získání profesní kvalifikace je veřejnou listinou, jejíž náležitosti a forma je upravena v tomto 

zákoně a prováděcím právním předpise. S ohledem na význam této listiny pro uchazeče, ale 

i pro orgány veřejné správy (živnostenský úřad, škola, atd.) například v kontextu návaznosti na 

školský zákon či zákon živnostenský je více než nezbytné, aby probíhala účinná kontrola 

správnosti těchto listin ze strany autorizujících orgánů. Aby tato kontrola byla co 

nejefektivnější, je třeba zavést možnost sankcí směrem k autorizovaným osobám. 
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K bodu 89 (§ 24b): 

Ustanovení je vyčleněno z důvodu zúžení autorizovaných osob pro mistrovskou kvalifikaci na 

právnické osoby. Jedná se o zavedení správních deliktů v kontextu mistrovské kvalifikace, tyto 

delikty jsou shodné s delikty pro profesní kvalifikace s výjimkou navýšení maximální možné 

částky, kterou lze uložit autorizované osobě jako pokutu. Částka je navýšena z důvodu 

očekávané finanční náročnosti mistrovské zkoušky oproti zkouškám z profesní kvalifikace ze 

strany jejích uchazečů a s tím souvisejícího většího zájmu na plnění povinností ze strany 

autorizované osoby pro mistrovskou kvalifikaci.  

K bodu 90 (§ 24c odst. 5): 

Provádí se legislativně-technická úprava odkazu. 

K bodu 91 (§ 25 odst. 3): 

Je prodloužena lhůta autorizujícím orgánům na rozhodnutí ve věci udělení, prodloužení a odnětí 

autorizace. Vzhledem k exponenciálně narůstajícímu počtu žádostí o udělení a prodloužení 

autorizace je třeba prodloužit lhůtu autorizujícím orgánům k jejich vyřízení. Tato změna je 

zavedena i s přihlédnutím k časté nutnosti autorizujících orgánů vyžádat si v rámci svého úřadu 

odborný posudek k příslušné žádosti, což též vede k značnému prodloužení správního řízení. 

Lhůta 60 dnů je zde ustanovena jako maximální možná, nikoliv jako standardní doba na 

vyřízení žádostí. 

K bodu 92 (§ 25 odst. 4): 

Provádí se legislativně-technická úprava odkazu. 

K bodu 93 (§ 25 odst. 6): 

Rozšiřuje se zmocnění pro vydání prováděcích právních předpisů s ohledem na rozsáhlé změny 

ve znění zákona, zejména v souvislosti s úpravou pověřené osoby. 

K bodu 94 (§ 25a a § 25b): 

Upravuje se poskytování údajů ze základních registrů pro činnost autorizujících orgánů 

v Informačním systému pro kvalifikace a autorizace za účelem efektivnějšího výkonu agendy. 

K bodům 95, 96, 97, 98 (Příloha): 

V příloze dochází k legislativně-technickým úpravám spočívajícím ve sloučení některých 

duplicitně uvedených autorizujících orgánů. Dále se upravují nové autorizující orgány. 

K článku II 

Upravuje se přechodné ustanovení, podle něhož se dosavadní příprava a schvalování standardů 

a řízení ve věcech udělování, prodlužování a odnímání autorizace zahájená přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

K článku III 

V důsledku souběhu novel položky 22 zákona o správních poplatcích zákony č. 126/2016 Sb. 

a č. 137/2016 Sb. s účinností ve stejný den není zřejmé, jak má položka 22 znít. Legislativně-

technické provedení novelizací navíc vykazuje nedostatky, když je nedůvodně vynecháno 

písmeno q) a některé další písmeno (novelou zákonem č. 126/2016 Sb. došlo k přeznačení 

písmen c) až v) na písmena e) až y), ačkoliv má být správně e) až x)). Z uvedeného důvodu se 

položka 22 uvádí do takového znění, jaký byl úmysl zákonodárce (tedy nejprve provést novelu 
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zákonem č. 137/2016 Sb. a až poté zákonem č. 126/2016 Sb.), zároveň se napravují legislativně-

technické nedostatky. Dále se rozšiřuje příslušná položka týkající se profesních kvalifikací i na 

mistrovské kvalifikace. Nově se upravuje položka přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího 

programu podle zákona o zaměstnanosti, která v zákoně nedopatřením chyběla (doklad 

o zaplacení správního poplatku je podle § 1 písm. r) vyhlášky č. 176/2009 Sb. jednou 

z náležitostí žádosti o akreditace vzdělávacího programu). 

K článku IV 

K bodu 1 (§65 odst. 1) 

V návaznosti na již aktuálně probíhající propojování odborného vzdělávání a zaměstnavatelů, 

doplňuje se ustanovení školského zákona tak, aby bylo zřejmé, že zejména odborná praxe může 

být školami uskutečňována ve spolupráci se zaměstnavateli.  Spolupráce se zaměstnavateli má 

za cíl zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a zejména pak odborné přípravy studentů. Ti pak 

budou připraveni na vstup do praxe a jejich dovednosti budou odpovídat těm, které vyžaduje 

pracovní trh. 

K bodu 2 (§ 81a): 

Zavádí se uznatelnost mistrovské zkoušky za profilovou část maturitní zkoušky, kdy mistrovská 

zkouška též umožňuje svému držiteli přistoupit ke zkoušce maturitní a zároveň nahradit 

profilovou část maturitní zkoušky, a to v oborech přiřazených k mistrovské zkoušce. 

K bodu 3 (§ 85): 

Ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se nově budou moci 

hlásit i uchazeči s výučním listem a složenou mistrovskou zkouškou. 

K bodu 4 (§ 85a): 

Vláda se zmocňuje k vydání nařízení, kterým přiřadí jednotlivé mistrovské zkoušky k oborům 

středního vzdělání. 

K článku V 

K bodům 1 a 2 (§ 21 a 22): 

Navrhuje se stanovit, aby jako doklad prokazující odbornou způsobilost mohl posloužit i doklad 

prokazující řádné ukončení mistrovské kvalifikace v příslušném oboru vzdělání. Pokud tedy 

bude mít absolvent mistrovské kvalifikace doklad o vykonání mistrovské zkoušky, nebude 

muset dokládat výuční list. Stejně tak se navrhuje, že doklad o řádném vykonání mistrovské 

kvalifikace v příbuzném oboru může být nahrazen dostatečnou praxí. 

K bodu 3 (příloha 2): 

Navrhuje se doplnit, aby pro volnou živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ 

postačila mistrovská kvalifikace v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví. Předpokladem 

je též ukončení středního vzdělání ve stejném oboru. V souladu s nařízením vlády č. 211/2010 

Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, půjde 

zejména o zedníky, pokrývače, klempíře, apod. s mistrovskou zkouškou. Vzhledem k tomu, že 

se pro tuto volnou živnost vyžaduje komplexních znalostí v oblasti stavebnictví, navrhuje se 

nedostatek požadavku uceleného vzdělání nahradit dostatečně dlouhou dobou praxe. 

K bodům 4 a 5 (příloha 2): 
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Navrhuje se, aby ve vyjmenovaných předmětech podnikání u volných živností postačila 

osobám, které mají ukončené střední vzdělání v příslušných oborech a mistrovskou zkoušku, 

kratší doba praxe, než osobám s výučním listem. Předpokládá se totiž, že standardy pro 

mistrovskou kvalifikaci budou vyšší, než standardy pro získání středního vzdělání s výučním 

listem. 

K článku VI 

Navrhuje se účinnost k 1. 7. 2017. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACFQRH7C)


